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STRUKTUnNÍ aNar' Ý za, ppilzKUMNÉ Šror-y PRACKoVICE
Přírodovědecká fakulta Universitv Karlow

Předkládaný posudek je rozdělen do dvou tematiclcých částí. V prr.rrí části jsou uvedeny ýL.rady a
komentáře ke konkrétním částem práce, ve druhé pak celkové zhodnocení práce.

čAst t.

V úvodu práce (1.Úvod) autor implikuje, že shukturni analýza je v praxi použivánapro stanovení
technologického nadýlomu při stavbě tunelů. To ovšem neodpovídá skutečnosti. Strukturní ana|ýza
může b1it použita ke stanovení smluvně hrazenýchnezaviněných nadqýlomů, nikoliv technologic\ých.
Při stanovení technologiclcých nadýlomů 1ze teoreticky k ýsledkům strukturní ana7ýzy přihlížet,
nicméně postup je vběžné praxi jiný.

V kapitole 4.4. autot uvádí, žebyly použity tyčové extenzometry k měření rozsahu rozvolnění masivu
v okolí wýrubu. Neuvádí však explicitné, zda tyto extensometry byly osazeny ze štoly či z powchu. Z
kontextu vyplývá, že extensometry byly osazeny ze štoly. V tomto případě ovšem měření není
schopno postihnout skutečný rozsah rozvolnění masivu a získané informace jsou spíše orientačního
charakteru.

V kapitole 4.8. (Měření přesné inklinometrie) autor uvádí' že:,,Yrt'nel,rykáza| v celém průběhu měření
vyrazné polohové změny (do 2 mm)''. Přesnost měření použité sondy je ovšem 2mrn/I}mlrtu, takže
při měřených deformacích do 2mm nebyly ve skutečnosti změřeny žádné deformace.

V kapitole 5.3. je uvedeno zatÍiděni dle QTS a RMR včetně odvozené technologické třídy. V textu
však není uvedeno, zda zagidění do technologické třídy bylo provedeno pro štolu' nebo pro budoucí
tunel' Tato chyba se občas vyskytuje i v praxi abyla již zdrojem zásadnich nedorozumění při
projektování tunelu s vážnými finančními dopady.

V kapitole 6.1.1. by1a všem struktumím měřením přidělena stejná váha. Zde se nejedná o chybu
autora práce, kterému nezbylo než akceptovat informace geologů provádějících dokumentaci, nicméně
je třeba pomamenat, že tento přístup je
velmi nezr,yklý. Přestože je teoreticky
možné, že ve štole nebylo možnévizuálně
identifikovat hlavní puklinové systémy, je
běžnější, že moŽrost přiřadit větší váhu, či
četnost hlavním systémům je vt1uživána a
značně pak zpřehlední vyhodnocení dat.

Metodika práce popsaná v kapitole 6.1.3
je v zásadě možná a v případě menší w
zkušenosti zpracovatele i qýhodná. Přesto
však ýsledné rozdělení lcátké štoly na
dvanáct úsekůje příliš podrobné a pro
potřeby projektu iražeb tunelu i
nepraktické. Pfi použití vhodných filtrů je
možné identifikovat dva hlavní systémy
puklin (obrázek 1 - plane 1 a plane 3),
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které jsou charakteristicky orthogonálni a na které by bylo v praxi nawženo systémové kotvení.

V kapitole 7 . je nawženo zajištění a postup qýrubu, které je však pro praktické účely příliš podrobné a
navíc se ýká, vzh|edem k umístění štoly, jen pravé části kaloty. Projekt obvykle v praxi předepisuje
na zák|adě průzkumu systémové kotvení a jehlování pro jednotlivé řídy s možností dodatečných
opatření' které jsou pak určována geologem dodavatele a dozorem investora na místě dle skutečného
průběhu ražeb.

čAst z _ Cetkové zhodnocení práce.

Práceje celkově dobrá, pro potřeby praxe vyholující.

Uvedené ýhrady, či připomínky nejsou zásadniho charakteru.

Práce splňuje zadání formulované v úvodu.

Použitépodklady, odkazy acitacejsouuvedenyvtextu,jsoujasněoznačenyajsousqý,mrozsahem
lyhovující. Bývá ovšem zvykemuvést citace souhrnně na konci textové části práce.

Práceje v7ražitelnápro pořeby projektování skutečného tunelu a sqým rozsahem odpovídá béžným
požadavkům diplomové práce.

Předloženou práci doporučuji k obhajobě s klasifikací - velmi dobře.
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